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I Blekinge övervintrar varje år ett antal strömstarar som flyttat söderut 

från främst norra Sverige och från Norge. Flyttningsrörelsen är i huvud-

sak sydostlig – nordvästlig. 

 I slutet av oktober börjar strömstararna dyka upp och i mars påbörjar 

de sin resa norrut. Ett mindre antal stannar också kvar för att häcka längs 

de blekingska vattendragen. 

 Vintrarna 1978, 1979 och 1980 inventerades det västblekingska 

vinterbeståndet av arten och för att jämföra det resultatet med dagens 

situation så upprepades inventeringen vintern 2016/17. Ger jämförelsen 

några svar på om arten ökat eller minskat i Blekinge? 

 I den här artikeln försöker vi också ta ett bredare grepp på ström-

staren i Blekinge både vad gäller antalet övervintrande och häckande 

fåglar. Därför inkluderar vi erfarenheter från ringmärkningen av ström-

starar som genomförts i länet sedan 1991.  

 Vi söker svaren på hur många strömstarar som egentligen finns i 

Blekinge vintertid, och hur många som stannar för att häcka? 

 

Inventeringsmetoder 

Strömstare är en förhållandevis lättinventerad art då den är knuten till 

rinnande vatten. Därför kan inventeraren följa vattendragen och räkna 

fåglar. Det är emellertid inte helt lätt att upptäcka fåglarna, speciellt inte i 

en större å. Mörrumsån exempelvis delar sig ofta i flera fåror och sitter 

det fåglar längs de mindre, ofta dolda, delarna riskerar inventeraren att 

missa några fåglar. Ett visst bortfall på grund av detta kan därför finnas i 

inventeringarna. 

 Främst vid högt vattenstånd i åarna finns en tendens att strömstararna 

tar plats i mindre tillflöden där det är lättare att nå botten och finna föda. 

Mest uppenbart är detta i Mörrumsån men det syns även i de andra större 

åarna.  

 Det bästa resultatet fås om även samtliga övernattningsplatser besöks 

och inventeras. Vid skymningen kommer fåglarna inflygande och kan då 

räknas. Med hjälp av en ficklampa kan inventeraren också lysa upp 

undersidan av broar, prång vid dammar eller kraftverk. Denna metod 
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användes inte vid våra inventeringar 1978-80 och 2016. Vid ring-

märkning har dock denna metod använts flitigt. Vid årets inventering 

rådde lågt vattenstånd för årstiden, så förmodligen föredrog fåglarna 

huvudvattendragen. 

 

 
Strömstare. Långasjönäs, januari 2008. Foto: Christer Henriksson. 

 

 Det är värt att lyfta fram just det låga vattenståndet eftersom det kan 

ha påverkat inventeringsresultatet. Mer om detta under rubriken 

”Inventeringen 2016” nedan. 

 Ett annat inventeringsproblem dyker nästan alltid upp när det gäller 

strömstare. Om det inte regnat på några dagar avslöjas strömstarereviren 

vintertid av gott om vita spillningsfläckar på stenarna. Det innebär med 

stor säkerhet att området hålls som ett stationärt revir och att det finns en 

fågel där även om inventeraren inte råkar se någon vid besöket. Det är 

förresten ett tips till den som vintertid vandrar efter våra åar och tittar 

efter fåglar, strömstarar avslöjar ofta sin närvaro med små vita fläckar på 
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stenar ute i vattnet. I sammanräkningen för 2016 har några revir med 

mycket spillning räknats, trots att det inte synts någon fågel på platsen. 

 Troligtvis är den totala summan övervintrande strömstarar som redo-

visas här inte i överkant, snarare tvärtom. Osäkerhetsfaktorn i under-

sökningen torde dock vara relativt liten. 

 

Inventeringarna 1978 – 1980 

I Fåglar i Blekinge-aktuellt 31 sidorna 8-9 redovisas resultaten från tre 

vintrars inventeringar i Västblekinge. I Tabell 1 syns resultatet. 

 Då som nu domineras fynden av antalet strömstarar av Mörrumsån. 

Värt att lyfta fram är vattenflödet i Mörrumsån vid de aktuella inven-

teringstillfällena. I december 1978 var vattenflödet 43 m
3
/s, i december 

1979 17 m
3
/s och i december 1980 27 m

3
/s. Flödet i våra åar kan vara en 

faktor som gör att fynden av strömstare varierar från år till år. 

 
Tabell 1. 
Inventeringarna 1978 – 80 samt 2016. 
Vattendrag 2016 1978 1979 1980 
Sissebäck 1    
Holjeåns vattensystem 11 5 9 11 
Orlundsåarna     
Gallån     
Mörrumsån 60 22 24 20 
Mieån 9 15 10 9 
Siggarpsån-Årydsån     
Bräkneån     
Vierydsån     
Öviga  1 2  
Totalt 81 43 45 40 

  

 När en jämförelse görs med resultatet från 2016, kan vi också anta att 

den nya inventeringen blev mer noggrann då fler personer var inblandade 

under fler inventeringsdagar. Dessutom är nog kunskapen om ström-

starelokaler större idag än vad den var i slutet av 1970-talet, inte minst 

tack vare erfarenheterna från ringmärkningen. 

 Hur omfattande inventeringen av Bräkneån, Vierydsån, Ronnebyån 

och Listerbyån var vet vi inte. Siffrorna för dessa vattendrag är 

förvånansvärt låga. Detta sagt mot bakgrund av vad vi vet från alla år av 

ringmärkning. 

 

Inventeringen 2016 

I samband med Västblekinges Ornitologiska Förenings (VBOF) 40-

årsjubileum upprepades en rad inventeringar som gjorts tidigare. En av 

dessa var strömstareinventeringen. Under december månad genomsöktes 
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de västblekingska åarna från Holjeån med biflöden samt Sissebäck i 

väster till Vierydsån i öster.  

 Som vi ser av tabell 1 så dominerar Mörrumsån stort. Hela 70 procent 

av de strömstarar som hittades under inventeringstiden fanns i Blekinges 

största å. Även i inventeringen från 1978-80 är Mörrumsån dominant, 

men det rör sig ändå inte om samma dominans. Då hittades cirka 50 

procent av strömstararna i vår största å. 

 I december 2016 rann det exeptionellt lite vatten i Mörrumsån. 

Stundtals rann det bara 6 m
3
/s. Detta i en å vars medelvattenflöde är 29 

m
3
/s, och som normalt har ännu mer vatten än så i december. Det låga 

vattenståndet skapade en mängd nya platser som borde vara idealiska för 

strömstarar. 

 Ett exempel: I Fridafors, just söder om länsgränsen mot Kronobergs 

län, leddes allt vatten i ån genom den gamla åfåran på grund av arbete vid 

kraftverksdammen i ån. Normalt skulle det betyda ett mycket snabbt 

flöde i gamla åfåran, vilket skulle göra det nästan omöjligt för ström-

stararna att hitta föda. Men med bara 6 m
3
 vatten per sekund blir den 

gamla åfåran en idealisk plats för strömstarar. Vid ett besök i Fridafors 

den 16 december satt det 20 strömstarar på en sträcka av knappt en 

kilometer. Strömstaren håller normalt ganska stora revir vintertid, nu 

observerades fåglar som satt tillsammans med bara 40 cm mellanrum!  

 Precis som var fallet 1978-80 hittades förvånansvärt få strömstarar i 

de mindre vattendragen. 

 

Erfarenheter från ringmärkning 

Vintersäsongen 1991-92 inleddes organiserad ringmärkning av strömstare 

i Blekinge som en del av ett större projekt i norra Europa. Hela projektet 

har redovisats i en serie årliga publikationer med namnet Cinclus 

Scandinavicus. 

 Tack vare upprepade besök vid möjliga övervintringsplatser, kända 

vinterrevir samt inte minst besök vid övernattningsplatser under en serie 

av år, har detta gett en ganska god bild av antalet övervintrare i Blekinge. 

Förmodligen ger alla dessa samlade erfarenheter en bättre bild av det 

blekingska vinterbeståndet av strömstare än de inventeringar som också 

redovisas här. 

 Tittar vi på tabellen (tabell 2) som visar ringmärkta fåglar och 

toppnoteringen 212 vintern 1995-96 så indikerar den siffran en betydligt 

högre siffra av övervintrare, det är ju långt ifrån alla fåglar som fångas. 

Dessutom ringmärks ytterst få fåglar i Mörrumsån, eftersom ån är så bred 

att det är nästan omöjligt att sätta upp slöjnät där – och det är ju i 

Mörrumsån många strömstarar övervintrar. Det kan mycket väl ha varit 

över 300 strömstarar i länet den vintern. En del av dem flyttade dock 

vidare och etablerade inte vinterrevir här. 
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Tabell 2. 
Märkta och kontrollerade strömstarar i Blekinge 1991 – 2014. 
Fram till 2002 – 2003 höga och inom vissa gränser varierande antal. Därefter en 
nedgång beroende på minskande verksamhet. 
 
 
Vintersäsong     Märkta Kontrollerade  Summa 
1991 – 92     126          15      141 
1992 – 93     104          30      134 
1993 – 94     112          45      157 
1994 – 95       97          63      160 
1995 – 96     141          71      212 
1996 – 97       90          62      152 
1997 – 98      120          70      190 
1998 – 99      120          74      194 
1999 – 00      124          73      197 
2000 – 01       95          71      166 
2001 – 02        70          65      135 
2002 – 03     105          52      157 
2003 – 04       63          51      114 
2004 – 05        55          34        89 
2005 – 06        50          33         83 
2006 – 07        32          23         55 
2007 – 08       36          19         55 
2008 – 09        26          22         48 
2009 – 10       33          14         47 
2010 – 11          5            1             6 
2011 – 12        17            9         26 
2012 – 13         5            5          10 
2013 – 14       22            8          30 
 

  

 Ringmärkningen vid övernattningsplatser ger också en bra bild av 

strömstaren vintertid. Redan 1999 redovisades i Fåglar i Blekinge nr 4 

fångsten av fåglar vid Getabron i Mieån. Ett exempel tål att upprepas här. 

Den 25 januari 1997 fångades nio strömstarar vid bron då de flög in för 

att övernatta. Samtliga var redan ringmärkta och för sju av dessa var 

vinterreviren redan kända. De två övriga hittades senare samma vinter, de 

hade sina revir i den lilla Påkamålabäcken. 

 Exemplet visar att en del fåglar finns i småbäckar och torde i flera fall 

ha blivit osedda i våra inventeringar. Trots att Mörrumsån hade ett lågt 

vattenstånd fanns det gott om vatten i småbäckarna. Det extremt låga 

vattenståndet i ån berodde till stor del på regleringen av vatten vid 

utloppet ur sjön Åsnen. 

 Ringmärkningsverksamheten visar också på ett betydligt högre antal 

strömstarar i de mindre vattendragen som Bräkneån.  
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Tabell 3. 
Märkta och kontrollerade i olika vattensystem. Genomsnittliga siffror för åren 
1991/92 – 2002/2003 
 
Åar             Antal 
106 Åbyån             2   
109 Lyckebyån       22 
110 Silletorpså 6 
111 Nättrabyån       16 
114 Listerbyån           6 
115 Ronnebyån          2 
116 Vierydsån          8 
117 Bräkneån       20 
120 Siggarpsån, Halasjöbygden   10 
121 Mieån        33 
122 Mörrumsån       50 
123 Gallån            3 
124 Orlundsåarna      10 
129 Holjeån med alla källflöden   17 
Summa              205 
  
 Om vi förutsätter att antalet övervintrande strömstarar varit tämligen 
konstant under perioden 1978 – 2016, dock med variationer från år till år, kan 
dessa siffror ge en ganska bra bild av det genomsnittliga antalet övervintrande 
strömstarar i Blekinge. Siffran för Mörrumsån där en begränsad ringmärkning 
sker är en beräknad genomsnittssiffra för just den ån. 
Alla fåglar märks inte heller i de mindre åarna så totalsiffran torde vara högre. 
Slutligen får vi dra av de fåglar som märks men som inte har vinterrevir i länet. 
Hur många det är vet vi inte. 
Kanske motsvarar antalet som inte märks utav antalet som drar vidare. I så fall är 
genomsnittssiffran 205 tämligen korrekt.  

 

 

 

Strömstaren som häckfågel i Blekinge 

Varje år häckar några par strömstare i Blekinge. Antalet par varierar dock 

kraftigt. Vad det beror på är inte helt klarlagt men att en sträng och 

långvarig vinter påverkar antalet häckande par negativt tycks klart.  

 Relativt rikligt med vatten i de mindre åarna verkar å andra sidan 

vara en positiv faktor för antalet häckande strömstarar. 

 När de flesta strömstararna startar sin flyttning norrut i mars kommer 

också fåglar som varit på andra sidan Östersjön, eller möjligtvis på andra 

håll i Sydsverige. Man märker det på att vissa lokaler fylls på med nya 

fåglar som inte funnits där tidigare. Om de rätta betingelserna finns, vilka 

de nu är, skrider några par till häckning medan merparten av de fåglar 

som funnits här under vintern försvinner norrut. 
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 Idag sker blekingehäckningarna så gott som uteslutande i de olika 

typer av holkar som finns uppsatta. Som mest har det varit 87 holkar 

uppsatta men i dagsläget finns det 50 stycken då några raserats av väder 

och vind, eller av människor. Honan lägger fem till sex ägg. 

 

 
Den ena strömstaren vid Hallarna 1995 med bomaterial i näbben. Det är dags att 

bygga bo nummer två för en andrakull. Foto: Göran Andersson. 

 

 

 Under den tid som strömstareungar ringmärkts i Blekinge (1991 - ) 

har häckning med ägg eller ungar hittats på 64 lokaler inom länet eller i 

direkt anslutning till länets gränser (fyra av 64 är just utanför länet men i 

”våra” vattendrag). På ytterligare tio platser har avbrutet bobygge 

påträffats. Totalt rör det sig om 236 påträffade häckningar. Se tabell 4 

och 5. 

 Förmodligen har en del häckningar missats men det är nog ett 

marginellt antal. Kännedomen om strömstarens häckningsplatser idag i 

Blekinge är god, mycket beroende på att fåglarna håller sig till de 

uppsatta holkarna.  
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Tabell 4. 
Antal funna häckningar årligen i Blekinge. 
 
År Antal häckningar 
1991         5 
1992       13 
1993       23 
1994       23 
1995       31 
1996       12 
1997         9 
1998       16 
1999       27 
2000       23 
2001       25 
2002       26 
2003       14 
2004         8 
2005         5 
2006         1 
2007         5 
2008         2 
2009         6 
2010         2 
2011         5 
2012         6 
2013         1 
2014         5 
2015         2 
2016         6 
2017         9 
 
Häckningarna under den undersökta perioden når sitt maximum under 1990-talet 
till något år inpå 2000-talet. Uppgången i början av 1990-talet beror på milda 
vintrar, ökade inventeringsinsatser och uppsättning av holkar. Nedgången 1996 – 
1997 kom efter en hård vinter 1995/96. Den stora frågan här är: Varför sker det en 
dramatisk nedgång efter 2002? Är den permanent eller är det på väg uppåt igen 
efter 2017 års positiva resultat? 
Siffrorna inkluderar avbrutna bobyggen och avbrutna häckningar. Vi betraktar 
dessa som häckningsförsök som av någon anledning avbrutits. 

  

 

  

 Om Mörrumsån hyser de flesta övervintrarna är det mellanstora åarna 

som dominerar då det gäller antalet häckningar.  

 När bona är färdiga och honan ruvar överger de flesta hanarna 

häckningen och beger sig norrut till de ”vanliga” häckplatserna. Det 

verkar nästan som om häckningen här i Blekinge sker av någon till-
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fällighet och sedan drar hanarna bara vidare. Cirka 70 procent av hanarna 

beräknar vi försvinner och lämnar honan ensam att föda upp ungarna, 

vilket i snitt är fyra stycken. 

  
Tabell 5. 
Strömstarehäckningar i Blekinge uppdelat på åar 1990 – 2015 

 
Åar     Antal häckningar 
Åbyån                     2 
Lyckebyån                  12 
Silletorpsån                    7 
Nättrabyån                33 
Listerbyån                12 
Ronnebyån                      1 
Vierydsån                32 
Bräkneån                69 
Siggarpsån – Årydsån        23 
Mieån                 32 
Mörrumsån                12 
Gallån – Orlundsåarna 24 
Holjeåns vattensystem 23 
 
Som syns i tabellen är det mellanstora åar som Nättrabyån, Vierydsån och 
Bräkneån som är de mest frekventerade häckningsåarna. Mörrumsån som hyser så 
många vinterrevir kommer långt ner på listan.  
Bräkneån som har i särklass flest häckningar och varje vinter hyser cirka tio fasta 
vinterrevir vid ringmärkning har vid samtliga inventeringar utmärkt sig med noll 
funna fåglar. 
Och vad är det för fel på Ronnebyån? En enda häckning under alla dessa år – och 
det är även den å som har minst antal vinterrevir. 

 

 Endast vid ett tillfälle har vi kunnat konstatera att en andra kull läggs. 

Det skedde i Bräkneåns övre lopp 1995. Från ett fotogömsle iakttog vi 

hur paret matade ungar i ett bo som byggts i en gammal stensättning. 

Hela morgonen matade bägge föräldrarna intensivt. Här fanns alltså 

hanen kvar. Mitt under förmiddagen slutade de mata och påbörjade 

istället bobygge i en holk på andra sidan ån, bara fem meter från det 

första boet. Vid märkning av ungar senare på säsongen konstaterades att 

två lyckade häckningar ägt rum. Paret fick fram fem plus fem ungar!  

 Att det är svårt ibland att konstatera rätt antal häckningar belyses av 

ett exempel från längre ner i Bräkneån, vid Hjälmsa. På en balk under en 

bro påträffades tre årsfärska bon. Vid ett första besök på platsen lämnade 

honan mittenboet som innehöll två ägg. Vid nästa besök lämnade honan 

åter mittenboet, men då upptäcktes ett ingångshål till det högra boet och 

där låg tre ungar! Men inte nog med det, då det vänstra boet kont-

rollerades så låg där tre ägg. Sammanfattningsvis fanns det alltså tre ägg, 
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två ägg och tre ungar i de tre bona. Honan kontrollerades följande vinter 

vid Västervik där hon övervintrade. Året därpå häckade hon i det då 

nyreparerade högra boet i Hjälmsa och fick sex ungar! 

 

 
Ett naturligt bo byggt vid Hallarna i Bräkneån 1995. Vid fototillfället har den ena 

fågeln just flugit in i boet för att mata ungarna. Foto: Göran Andersson. 

 

 

Diskussion och slutsatser 

I inledningen till den här artikeln ställdes tre frågor: 1. Ger jämförelsen 

mellan åren 1978 – 80 och 2016 några svar på om arten ökat eller 

minskat i Blekinge? 2. Hur många strömstarar finns det i de blekingska 

vattendragen under vintern? samt 3. Hur många strömstarar häckar i 

Blekinge? 

 Frågorna är knepiga att besvara med exakthet men resultaten av 

inventeringarna 1978-80 och 2016, samt inte minst det digra materialet 

från ringmärkningen ger ändå en hel del ledtrådar. Och siffrorna vi har 

tillgängliga ger oss också möjligheten att spekulera en hel del. 

 Antalet strömstarar i Blekinge har inte minskat under de senaste 40 

åren. Förmodligen är antalet övervintrare ganska konstant. Detta över-

ensstämmer väl med vad som anges i boken Fåglarna i Sverige som 
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skriver: ”Populationsstorleken har varit ganska stabil de senaste tre 

decennierna.” 

 I boken Blekinges fåglar (1993) anges intervallet 200 – 250 

övervintrare, vilket torde vara nära sanningen. Förmodligen är då de 

fåglar som passerar Blekinge i slutet av oktober på väg söderöver samt de 

som är på väg norrut i mars-april inkluderade. Något år kan antalet till 

och med överstiga 300. Räknar vi enbart fåglar på permanenta vinterrevir 

är antalet lite lägre. 

 Kanske är variationen mellan olika vintrar större, 100 – 300. I den 

högre siffran är då de fåglar som flyttar vidare inkluderade. Det genom-

snitt som redovisas i tabell 3, 205 stycken, ligger säkert nära sanningen 

sett över den period vi täcker (1978 – 2017). 

 Antalet varierar beroende på väder och vattenstånd i åarna. Om det 

finns ytterligare orsaker till variation så är dessa för oss okända. 

 Vad gäller antalet häckande par syns det ganska väl i tabell 4. Det 

varierar från år till år och om vintern fortfarande har ett grepp om 

Blekinge när häckningssäsongen inleds i början av april så blir 

häckningarna få. Kanske inverkar även vattenståndet i åarna, men det är 

svårt att hitta något mönster vad gäller just vattenmängden. 

 Den stora nedgången i antalet häckningar under 2000-talet är svårare 

att förklara. Och är den permanent? Här har vi det absolut största 

frågetecknet. Spelar de mildare vintrarna någon roll på så sätt att fåglarna 

ger sig iväg tidigare norrut och därför inte häckar i Blekinge?  

 Det här är naturligtvis vilda spekulationer. Framtiden får visa om 

antalet häckningar ökar igen och kanske också ger svaret på varför vi har 

så stora variationer. 

 Slutligen riktas ett tack till vinterns strömstareinventerare, samt till 

SOF/Wides fond som bistått projektet ekonomiskt. 
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Strömstarar i världen 

Vår art av strömstare (Cinclus cinclus) finns i nästan hela Europa samt 

västra och centrala Asien. Det är den enda tättingen i Europa som kan 

både simma och dyka.   

  I Sverige häckar enligt Fåglarna i Sverige cirka 10 000 par. Hälften 

av dessa häckar i Norrbottens län. En stor majoritet av det svenska 

beståndet finns i eller längs fjällkedjan 

 Förutom vår art finns det ytterligare fyra strömstarearter i världen. 

Alla är naturligtvis knutna till strömmande vatten, men också främst till 

bergstrakter. I gamla världen finns förutom vår art även brun strömstare 

(Cinclus pallasii). Den finns i östra Asien, bland annat i Himalaya. Den 

bruna strömstaren saknar vitt i dräkten, den är helt brun.  

 De övriga tre finns i Nya världen. Vitkronad strömstare (Cinclus 

leucocephalus) hittar vi i norra Sydamerika. Den känns igen, som namnet 

antyder, på en helt vit hjässa, men den är också helt vit på bröst och 

mage.  

 I Sydamerika finns även roststrupig strömstare (Cinclus schulzi) som 

har en begränsad utbredning längs Andernas östsluttningar i Bolivia och 

Argentina. Som namnet antyder har den istället för vit strupfläck en 

roströd. I Nord- och Mellanamerika finns en art, grå strömstare (Cinclus 

mexicanus). Dess utbredning sträcker sig från Costa Rica i söder till 

Alaska i norr. 
 

 
Brun strömstare fotograferad i Nepal. Foto: Peter Lundgren.   


